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INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL TEISĖS AKTŲ (VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE
LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2019 M. BALANDŽIO 23 D. ĮSAKYMŲ
VA-34 IR VA-35)
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengė
Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2019
m. balandžio d. įsakymą VA-34 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos viršininko 2016 m. lapkričio 21 d. įsakymo Nr. VA-137 „Dėl Lietuvos
Respublikos labdaros ir paramos įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo“ (toliau - 2019 m. balandžio
23 d. įsakymas Nr. VA – 34) ir Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų
ministerijos viršininko 2019 m. balandžio 23 d. įsakymą VA-35 „Dėl Valstybinės mokesčių
inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. balandžio 10 d.
įsakymo Nr. V-103 „Dėl paramos teikimo metinės ataskaitos FR0477 formos, Paramos gavimo ir
panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų užpildymo taisyklių patvirtinimo“
pakeitimo“ (toliau - 2019 m. balandžio 23 d. įsakymas Nr. VA – 35).
Minėti įsakymai parengti, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos
įstatymo Nr. I-172 (toliau – LP įstatymas) 4 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-1326
pakeitimo įstatymą Nr. XIII-1706, pagal kurį profesinių sąjungų arba profesinių sąjungų
susivienijimų gaunamos paramos dalykas 2019 metais yra piniginės lėšos, sudarančios iki 1 proc.
(nuo 2020 metų – iki 0,6 proc.), bei visų kitų asmenų 2019 metais - sudarančios iki 2 proc. (nuo
2020 metų – iki 1,2 proc.) gyventojo pajamų mokesčio, mokėtino pagal metinę pajamų mokesčio
deklaraciją, sumos arba iki 1 proc. (nuo 2020 metų – iki 0,6 proc.) bei kitiems asmenims iki 2
proc. (nuo 2020 metų – iki 1,2 proc.) mokestį išskaičiuojančio asmens išskaičiuoto pajamų
mokesčio sumos, kai nuolatinis Lietuvos gyventojas metinės pajamų mokesčio deklaracijos
neteikia.
Atkreiptinas dėmesys, kad paramos gavėjai šios gautos paramos ir jos panaudojimo
duomenis teikia Metinėje paramos gavimo ir panaudojimo ataskaitos FR0478 formoje,
patvirtintoje Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
viršininko 2003 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-103 „Dėl Paramos teikimo metinės ataskaitos
FR0477 formos, Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 formos ir jų
užpildymo taisyklių patvirtinimo“ (toliau - 2003 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. V-103).
Šiais teisės aktų pakeitimais, t. y. 2019 m. balandžio 23 d. įsakymais Nr. VA - 34 ir Nr.
VA-35, yra nustatyta, kad jeigu paramos gavėjai, t. y. juridiniai asmenys, per kalendorinius
metus LP įstatymo nustatyta tvarka yra gavę tik piniginių lėšų, sudarančių iki 2 proc. (nuo 2020
metų – iki 1,2 proc.), bei profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai, kurie per
kalendorinius metus yra gavę tik piniginių lėšų, sudarančių iki 1 proc. (nuo 2020 metų – iki 0,6
proc.) gyventojo pajamų mokesčio sumos, mažesnių kaip 12 MMA, galiojusių tų kalendorinių
metų, kuriais gautos šios lėšos, sausio 1 d. (arba lygias šiam dydžiui), o paramos piniginėmis
lėšomis, paslaugomis ar materialinėmis vertybėmis nėra gavę / suteikę ir (arba) nėra panaudoję
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ankstesnių laikotarpių paramos likučio (deklaruoto kaip gauta, bet nepanaudota parama), tai
duomenų apie šią gautą paramą bei jos panaudojimą ataskaitos FR0478 formoje neteikia.
Pažymėtina, kad paramos gavėjai, juridiniai asmenys, per kalendorinius metus yra gavę
ne tik pinigines lėšas, sudarančias iki 2 proc. (nuo 2020 metų – iki 1,2 proc.), bei profesinės
sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai, kurie per kalendorinius metus yra gavę ne tik
piniginių lėšų, sudarančių iki 1 proc. (nuo 2020 metų – iki 0,6 proc.) gyventojo pajamų mokesčio
sumos, bet ir gavę / suteikę paramą piniginėmis lėšomis, paslaugomis ar materialinėmis
vertybėmis ir (arba) panaudoję ankstesnių laikotarpių paramos likutį (deklaruotą kaip gautą, bet
nepanaudotą paramą), tai ataskaitos FR0478 formoje turi pateikti informaciją apie visą per
kalendorinius metus gautą paramą (įskaitant ir pinigines lėšas, sudarančias iki 2 proc. (nuo 2020
metų – iki 1,2 proc.), arba įskaitant pinigines lėšas, sudarančias iki 1 proc. (nuo 2020 metų – iki
0,6 proc.) gyventojo pajamų mokesčio sumos (nelyginant jos dydžio su 12 MMA)) ir jos
panaudojimą.
Paramos gavėjai, juridiniai asmenys, kurie per kalendorinius metus LP įstatymo nustatyta
tvarka yra gavę tik piniginių lėšų, sudarančių iki 2 proc. (nuo 2020 metų – iki 1,2 proc.), bei
profesinės sąjungos arba profesinių sąjungų susivienijimai, kurie per kalendorinius metus yra
gavę tik piniginių lėšų, sudarančių iki 1 proc. (nuo 2020 metų – iki 0,6 proc.) gyventojo pajamų
mokesčio sumos, didesnių kaip 12 MMA, galiojusių tų kalendorinių metų, kuriais gautos šios
lėšos, sausio 1 d., t. y. piniginių lėšų, viršijančių šį dydį, ataskaitos FR0478 formoje turi pateikti
informaciją apie šią gautą paramą, nurodydami jos bendrą vertę nuo pirmojo euro ir jos
panaudojimą.
Atkreiptinas dėmesys, kad nauja redakcija išdėstytame Paramos gavėjų ataskaitų apie
gautą paramą ir jos panaudojimą, apie pačių suteiktą paramą ir (arba) labdarą, taip pat apie
savo veiklą, susijusią su Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje
nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu, pateikimo mokesčių administratoriui tvarkos
apraše, patvirtintame 2019 m. balandžio d. įsakymu VA-34, yra pakeisti metinės ataskaitos apie
paramą ir jos panaudojimą dalių pavadinimai, t. y. vietoje konfidencialiosios ir viešosios
ataskaitos dalių yra nustatyta, kad metinę ataskaitą apie paramą ir jos panaudojimą sudaro dvi
dalys, t. y. Paramos gavimo ir panaudojimo metinės ataskaitos FR0478 forma, patvirtinta 2003
m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-103, ir veiklos, susijusios su LP įstatymo 3 straipsnio 3 dalyje
nurodytų visuomenei naudingų tikslų įgyvendinimu, aprašymas.
Teisės departamento direktorė
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